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ّالخالصة

 

ة لها العدید من ة واإللهیّ ة بما فیها البشریّ ة فی مختلف المدارس الفکریّ رات التاریخیّ التطوّ  نّ إ
ة حیث یشمل کثیرا األخیرة نطاق الدراسات التاریخیّ  ودقعوقد توّسع فی ال األمثلة فی تاریخ العالم

ة بمختلف فروعاتها الفقهیّ  اإلسالمی. ومن ثّم التطّرق الی الدین ةاإللهیّ  غیرة ومن المدارس اإللهیّ 
ة نظرا إلی خذ مسارا أسرع من ذی قبل. وفی هذا اإلطار، المدرسة االستشراقیّ أة قد دیّ ائوالعق

ی استقطبت المعاصرة التّ  ةلمدارس الفکریّ ا تعّد من أهّم  اإلسالمیالعالم  مختلف شؤونلدراساتها 
قد جابت  ةغربیّ أن هذه الدراسات الال شّک . وةاإلسالمیّ  اتالمجتمعفی  یحتّ  العلماءأنظار 

ة علی ة فی القرنین األخیرین وأمضت قدما صوب تسلیط وجهات نظرها العلمیّ منعطفات هامّ 
 ة. ة الشرقیة فضال عن الغربیّ األکادیمیّ 

من األوساط التقلیدیّة  عددفی ة بطابعها الغربی واألجنبی أثارت انتقادات النزعة االستشراقیّ ولکن 
تتجاهل حقیقة  اإلسالمیبما فیها الشیعیّة والسنّیة. ألنّها من وجهة نظر العالم التقلیدی  ةاإلسالمی

فضال عن هذا التجاهل الذی فی بعض األحیان . وصلی اّله علیه وسلّمالوحی اإللهی للنبی محمد 
یهاجم بشکل صریح و معلن أصالة الدین ، ةیخیّ فی کثیر من دراساته التار الغربی االتّجاه یدأبه

 . صلی اّله علیه وسلّمة نبّوة محمد صدقیّ و اإلسالمی

الغربیة بصفته ـ من وجهة نظره  ةمعطیات هذه المقاربلتقلیدی قد عانی دوما من مواقف وار افالتیّ 
 اإلسالمیلم هناک تیّار آخر فی العا ولکن العملی.والفکری  ینجّرنا الی اإللحاد علی الصعیدتـ 

قد طفق . فهذا التیّار الحدیث اإلسالمیة فی دراسة التاریخ قد رّحب بهذه المقاربات الحدیثة الغربیّ 
لهم جذور الذین کثیرا ما هم  ن الیهیالمنتم ألنّ یطّور الخطاب الغربی واالستشراقی یوما بعد یوم 

النظر عن  . فهذا التیّار بغّض الغربیةمضوا حقیبة من عمرهم فی البالد أ وأة الغربیة فی األکادیمیّ 
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تقّدم لنا معطیات  اإلسالمیات االستشراقیة فی دراسة التاریخ االتّجاه یری جذوره االجتماعیة،
 ة.اإلسالمیّ ة عدیمة النظیر فی األوساط التقلیدیّ  ـ فی کثیر من األحیانـ هی ة تاریخیّ 

أن  یمکن اإلسالمینشبت بین الخطاب االستشراقی والخطاب التی هذه النزاعات  یبدو أنّ  ولکن
. حیال الموضوع التاریخی تنبثق من ضعف الطرفین فی استیعاب وجهة نظر الطرف اآلخر

لمشهورین المسلمین ا ة فی التاریخ التی تشمل کثیرا من موّرخیاإلسالمیّ ة فالمدرسة التقلیدیّ 
. ةاالقتصادیّ  وأ ةالسیاسیّ  وأ، ةاالجتماعیّ المسائل  فی مستوی ةالی األخبار التاریخیّ  عادة تتطّرق

و  اإلسالمیالجغرافیا  إطار اضمحالل الدول والحکومات فیتکّلم علی سبیل المثال عن ظهور وفت
 و دورهم فی التاریخ.  ةالدینیّ والرموز  ،واألبطال ،الحروب تشرح أو تاریخه

ة تتناول فی کثیر من األحیان اإلسالمیدراساتها للقرون األولی  االستشراقی خاصة فی االتّجاه لکن
أو تکّون الفکرة  3،ةو الذاکرة الجمعیّ أ 2،ةموضوع الهویّة والفکرة وتطّوراتها. فالذاکرة التاریخیّ 

 ة فی اتّجاهها التاریخی.هّم المحاور الّتی تتابعها المدرسة االستشراقیّ أوالهویّة تعّد من 

ة بأنّها تاریخ الفکر أو تاریخ شراقی للتاریخ قد اشتهر فی األکادیمیة الغربیّ االست االتّجاه فهذا
تطّورها عبر الحقبات التاریخیة بدال عن ة وة البشریّ بصفته یرکّز علی المنشودات الذهنیّ  4األفکار

 دراسة التاریخ السیاسیی وغیرها من الشؤون االجتماعیة حصریّا.    

 اإلسالمیة حیال التاریخ فإذا أخذنا الحقیقة المذکورة بعین االعتبار نفهم بأّن المواقف االستشراقیّ  
أو نابع عن إلحاد الموّرخ، قد تنشأ من  اإلسالمیها تخرق نظام العقائدّی والتی تتّهم کثیرا ما بأنّ 

فعلی سبیل المثال الموّرخ  االستشراقی. االتّجاه و اإلسالمی االتّجاه اختالف الموضوع التاریخی بین
فی اآلیات القرآنیة  أصالةیتحّدث عن الزکاة بصفته إحدی الواجبات المالیة التّی لها  اإلسالمی

ة طرحت بصفته فکرة إسالمیّ الموّرخ االستشراقی یتحّدث عن الزکاة لکن ة النبویّة ووالسنّ 
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هم اآلونة. ففی مثل هذه الحاالت تتّ وتوّسعت فی دورة المدینة وفقا للظروف الراهنة فی تلک 
فی  عدم االعتقادسلوب البیانی إنّما هی اإللحاد ووراء هذا األ المدرسة االستشراقیة بأنّ  ما کثیرا

د تلبّی حاجات حکومة محمّ لمصطنعة نها مختلقة والمستشرق یعتقد أأصالة هذه الواجبة المالیة و
  .ةالزمنیّ  هروفظوفقا لة المالیّ 

یری أّن فهذا الموقف  .یبدو أنها اقرب الی الصحةهناک وجهة نظر أخری یمکن أن تکون ولکن 
عند الموّرخ المسلم. فالموّرخ الموضوع التاریخی عند المستشرق والی تمایز یرجع االختالف 

 اإللهیة أو أصالتهااجتماعیة بغّض النظر عن  بصفتها ظاهرة« فکرة الزکاة»االستشراقی یتناول 
بصفتها فریضة « نفس الزکاة»ما  ایتناول کثیر للزکاة البشریة ولکّن المسلم فی تأریخهجذورها 

 حتّی یعلنها للنّاس.            صلی اّله علیه وسلّملی نبیّه إوحاها أالهیّة فرضها اّله و 

 االستشراقی االتّجاه حاول لعرض عدد من التمایزات بینتبتوظیف عدد من األمثلة فهذه المقالة 
وتدرس تأثیرات هذه الرؤیة التحلیلیّة علی تقّدم  ةحیال الموضوعات التاریخیّ  اإلسالمیواالتجاه 

ترکّز فی هذا اإلطار علی تأریخ األفکار بصفته المناخ السائد فی المدرسة .کما الدراسات التاریخیة
 ستشراقیة لدراسة تطّور الفکرة والهویّة.اال

 


